
๑. จ้างปรนนบิติับ ารุง ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ดีท ีอนิสตรูเมน้ท ์จ ากดั บ.เอน็ดีท ีอนิสตรูเมน้ท ์จ ากดั เสนอราคา ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๑/๖๑

เคร่ือง X-Ray ส าหรับตรวจสอบจรวดอากาศ ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๕ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑ งาน ความประสงค์

ของทางราชการ

๒. จ้างปรนนบิติับ ารุง ๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท ๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท " บ.เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากดั บ.เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากดั " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๒/๖๑

เคร่ืองวิเคราะหส์ารวัตถุระเบดิ (HPLC) ๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท ๖๗,๔๗๔.๒๐ บาท ลง ๙ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑ งาน

๓. จ้างปรนนบิติับ ารุง ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท " ร้าน นฐั มาร์เกต็ต้ิง ร้าน นฐั มาร์เกต็ต้ิง " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๓/๖๑

เคร่ืองหาปริมาณน้ าในสารละลายตัวอย่าง ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท ลง ๔ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑ งาน

๔. จ้างปรนนบิติับ ารุง ๘๐,๗๘๕ บาท ๘๗,๕๑๗.๐๘ บาท " บ.ย.ูพ.ีวี เซอร์วิส จ ากดั บ.ย.ูพ.ีวี เซอร์วิส จ ากดั " ใบส่ังจ้างที่ จฉ.๔/๖๑

เคร่ืองหาปริมาณความร้อนจากการจุดระเบดิ ๘๐,๗๘๕ บาท ๘๐,๗๘๕ บาท ลง ๔ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑ งาน

๕. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสนบัสนนุ " ร้าน อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ ร้าน อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๕/๖๑

งานเกบ็กู้วัตถุระเบดิ ๓๙๙,๖๖๖ บาท ๓๙๙,๖๖๖ บาท ลง ๙ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑๘ รายการ

๖. ซ้ือสายสะพายปนื ๔๗๘,๔๙๘.๕๐ บาท ๔๗๘,๔๙๘.๕๐ บาท " บ.รอยัล ดี เฟนส์ จ ากดั บ.รอยัล ดี เฟนส์ จ ากดั " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๖/๖๑

จ านวน ๓ รายการ ๔๗๘,๔๙๘.๕๐ บาท ๔๗๘,๔๙๘.๕๐ บาท ลง ๑๕ ม.ค.๖๐

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่  
   ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                            สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑                           แบบ สขร.๑

                วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   แผนกจัดหา กองพสัดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ราคากลางล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้าง

  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่  
   ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๗. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง Battery ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค ร้าน เอน็ บ ีบ ีอเิล็คทริค เสนอราคา ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๗/๖๑

ของ INU ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๐๐๐ บาท ถูกต้องตาม ลง ๑๕ ม.ค.๖๐

จ านวน ๒ รายการ ความประสงค์

ของทางราชการ

๘. ซ้ือพสัดุเพื่อจ่ายสนบัสนนุ ๗๙,๙๙๖ บาท ๗๙,๙๙๖ บาท " ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง ร้าน เอเอฟ เทรดด้ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๘/๖๑

กกพ.บก.สพ.ทอ.และ กกบ.บก.สพ.ทอ. ๗๙,๙๙๖ บาท ๗๙,๙๙๖ บาท ลง ๔ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑๒ รายการ

๙. ซ้ือวัสดุผลิตกระสุน .๓๘ นิ้ว ๙๙,๙๗๒ บาท ๙๙,๙๗๒ บาท " ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ดี บ ีเอน็จิเนยีร่ิง " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๙๙/๖๑

(พาราฟนิ) ๙๙,๙๗๒ บาท ๙๙,๙๗๒ บาท ลง ๑๙ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑๐ รายการ

๑๐. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง ๔๙๗,๕๕๐ บาท ๔๙๗,๕๕๐ บาท " ร้าน กจิเจริญ อเิล็กทรอนกิส์ ร้าน กจิเจริญ อเิล็กทรอนกิส์ " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๒/๖๑

เคร่ืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบดิ ๔๙๗,๕๕๐ บาท ๔๙๗,๕๕๐ บาท ลง ๑๙ ม.ค.๖๐

(X-ray Explosive Inspection)

จ านวน ๑ รายการ

๑๑. ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุง Battery ๔๙๙,๖๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท " ร้าน สักทองเคร่ืองเหล็ก ร้าน สักทองเคร่ืองเหล็ก " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๓/๖๑

ของ DTC ๔๙๙,๖๐๐ บาท ๔๙๙,๖๐๐ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๐

จ านวน ๑ รายการ

๑๒. ซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาด ๔๘๘,๕๐๐ บาท ๔๘๘,๕๐๐ บาท " บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด " ใบส่ังซ้ือที่ ฉ.๑๐๙/๖๑

อาวุธปนื ๔๘๘,๕๐๐ บาท ๔๘๘,๕๐๐ บาท ลง ๓๐ ม.ค.๖๐

จ านวน ๕ รายการ


